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Pastoor Paul de Maat hervat zijn werkzaamheden 

Pastoor Paul de Maat is zodanig hersteld van zijn onfortuinlijke valpartij, dat hij 

afgelopen weekeinde zijn werkzaamheden weer heeft hervat. 

 
Foto: Pastoor Verheije; 
Samenwerkingsverband Zundert 

 
 
 
Daarmee komt ook een einde aan de 
ínvalbeurten’ van pastoor Frans Verheije 
(61) uit Zundert, die de afgelopen 
maanden pastoor De Maat verving in de 
eucharistievieringen. 
  
 
Pastoor Verheije wordt, na zijn benoe-
ming door bisschop mgr. Jan Liesen, op 
zondag 4 februari geïnstalleerd als 
pastoor van de parochie Onze Lieve 
Vrouw in het Woud te Wouw (Wouw, 
Wouwse Plantage, Heerle en 
Moerstraten en van de parochie De 
Bron te Hoogerheide (Hoogerheide, 
Ossendrecht, Huijbergen, Woensdrecht 
en Putte. 
 

 
De installatie vindt plaats tijdens een eucharistieviering in de kerk van de Heilige 
Lambertus, Torenplein 1 in Wouw die om 14.00 uur begint. 



 

 

 

CARITAS-collecte voor Schuldhulpmaatje op zondag 7 
januari 2018 

De tweede collecte van CARITAS is deze zondag bestemd voor de Stichting 

Schuldhulp Middelburg (SHM), onderdeel van de landelijke Vereniging 
Schuldhulpmaatje, die ontstaan is vanuit de christelijke kerken. 
                                                                                                                                                         
Afgelopen jaar is deze stichting goed van start gegaan met aanvankelijk 11 maatjes 
(later uitgebreid tot 15). Samen met de diaconieën van vier protestantse 
kerkgenootschappen in onze stad proberen wij mensen met problematische schulden 
bij te staan. Wij doen dat niet door aan deze mensen geld te geven, daartoe reiken ook 
de middelen niet. Het gaat er juist om dat zij geholpen worden om zelf grip te krijgen op 
hun financiële situatie. Die situatie kan bijvoorbeeld door een scheiding, plotselinge 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid soms drastisch veranderen. Dan raakt men al 
gauw het zicht kwijt op de eigen geldmiddelen en komt het van kwaad tot erger: 
rekeningen worden niet meer opengemaakt, incasso’s stapelen zich op totdat 
uiteindelijk de deurwaarder op de stoep staat en een beroep op de gemeentelijke 
schuldsanering moet worden gedaan. 
 
De maatjes van SHM proberen te verhinderen dat het zover komt of  –waar 
schuldsanering wel aan de orde is–  zo goed mogelijk de cliënten te begeleiden en ook 
na afloop van het schuldsaneringstraject te voorkomen dat een terugval dreigt. Het zal 
duidelijk zijn dat de gemeente dit soort initiatieven weet te waarderen. Wanneer aldus 
immers minder mensen een beroep op de schuldsanering hoeven te doen, is dat in de 
eerste plaats voor henzelf een opluchting. Maar ook de gemeente (en dus wij als 
samenleving) profiteert ervan als er minder geld aan de schuldsanering hoeft te worden 
besteed. 
                                                                                                                                                                        
Op meer dan 100 locaties in Nederland is Schuldhulpmaatje intussen een 
gerespecteerd aanspreekpunt voor mensen met schuldproblemen. Zij doen vanuit 
zichzelf een beroep op SHM-maatjes of zijn doorverwezen door hulpinstanties, die de 
persoonlijke ondersteuning niet in die mate kunnen leveren zoals SHM dat kan. In onze 
regio werken wij goed samen met andere instanties als Orionis, Humanitas,  Maat-
schappelijk Werk en het Leger des Heils. 
 
Omdat wij verwachten dat de hulpvraag eerder toe- dan afneemt en er dus waar-
schijnlijk meer maatjes nodig zullen zijn, vragen wij uw steun bij het werk van de 
Stichting Schuldhulp Middelburg. Dat kan door een bijdrage op de collecteschaal of 
door een overboeking op de CARITAS-bankrekening: IBAN  NL82 RABO 0117 0296 61 
t.n.v. RK Par. Caritasinstelling Middelburg onder vermelding van ‘Schuldhulpmaatje’. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw steun! 
 

Hans van Poll (tel. 0118 - 623690), 
Voorzitter Stichting Schuldhulp Middelburg, 

Caritas H. Maria Parochie Walcheren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eerbetoon Middelburgers voor Braziliaans project 

Twee oud-parochianen, Th.M.B. Daalhuizen-Odenkirchen en Nely Daalhuizen uit 

Middelburg hebben een groots eerbetoon gekregen voor hun werk in Virginópolis 
in Brazilië. 

Jaren hebben onze moeder († 09-11-2000) en zus Nely († 11-01-2009) zich ingezet 

voor het werk in deze parochie. Er is onder meer een  bejaardenhuis gebouwd en een 
school opgezet voor straatjeugd. Tevens was er een project voor de allerkleinste 
kinderen, de SOPA waar ze een maal per dag een maaltijd kregen, ondersteund vanuit 
Middelburg. 

Nu hebben zij  –op aanvraag van broer Pater Pedro en zus Joana- een straat naar zich 
vernoemd gekregen. Ook de kloosterzusters die er gewerkt hebben viel deze eer te 
beurt. Onze broer werkt als pater en zus Joana runt het bejaardenhuis met van alles 
mankerende oude mensen die veel aandacht en zorg nodig hebben. Wij allen zijn 
natuurlijk ontzettend trots op dit eerbetoon. 

Mocht u hun werk financieel willen steunen dan is uw bijdrage van harte welkom. 
Dat kan via banknummer: NL 95 RABO 0158 1420 04  t.n.v.  J. Daalhuizen. Zij 
kunnen rechtstreeks van dit nummer geld opnemen. Zet u ook even uw naam er 
bij, dan krijgt u van hen een berichtje terug! 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Ben Daalhuizen in Middelburg: e-
mailadres: daalhuis@zeelandnet.nl of telefoonnummer 0118 – 62 67 12. 

 

Pater Pedro Daalhuizen en zijn zus Joanna Daalhuizen 

mailto:daalhuis@zeelandnet.nl


 

 

Kindje wiegen: het was dit jaar erg stil! 

Elk jaar is Kindje Wiegen weer een hele fijne, gezellige gebeurtenis. De kinderen 

komen binnen, worden eventueel verkleed als iemand uit het kerstverhaal waarna 
het kerstverhaal verteld wordt. 
 

Helaas was het dit jaar érg stil. Er was weinig aanloop en het was een heel klein 
groepje, daarom was de vertellocatie verplaatst naar beneden. Hoewel het een kleine 
groep was, was de sfeer goed en gezellig! 
 
We hopen dat het volgend jaar weer drukker mag zijn! 
 

Cynthia en Louis Mangold 

 

Foto: Cynthia Mangold 



 

 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 
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Jaarverslag Middelburgse kerkgidsen 2017 

Zoals al jaren gebruikelijk vormt het jaarverslag van de kerkgidsen van de HH 

Petrus- en Pauluskerk in Middelburg een vast onderdeel van de eerste 
nieuwsbrief van het jaar. Zo ook deze keer. 
 

Tekst: Nicolette Meulenbroek 
 
 
Openstellingen 
De H.H. Petrus- en Pauluskerk is dit jaar 15 donderdagmiddagen (van 12 tot 16 uur) 
opengesteld geweest voor bezoek, bezinning en gebed. Steeds waren twee of meer 
kerkgidsen aanwezig. Totaal aantal bezoekers, voor zover wij ze hebben kunnen tellen, 
op die donderdagmiddagen was 1168 (in 2016: 963, in 2015: 786, in 2014: 811, in 
2013: 969). Per middag wisselend van 25 tot 127. 
 
De begeleide wandeling, het kerkgidsenpad, werd dit jaar gehouden in de maanden juli 
en augustus. Opnieuw heeft men de wandeling gedaan op 3 (extra) donderdagen in 
september. Omdat de kerk open was (op 2 donderdagen), kwamen er toch 52 
bezoekers binnen. De kerkenpadgids had slechts 2 bezoekers. De laatste donderdag in 
september kon de deur niet geopend worden omdat de sleutels kwijt waren. De 
kerkenpadgidsen hebben geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat er volgend 
jaar geen begeleide wandelingen in september meer worden gehouden (na de Open 
Monumentendag). De belangstelling voor die wandeling is sterk teruggelopen. Dit 
seizoen zijn niet alle kerkenpadwandelingen doorgegaan. Dit heeft invloed gehad op het 
aantal bezoekers aan onze kerk. 
 
Geregeld hoorden wij van mensen dat zij doordeweeks een gesloten kerk aantreffen en 
dat zij nu juist blij zijn dat de kerk open is. Mensen die de kerk bezoeken, willen nog wel 
eens filmpjes maken en die dan later op facebook plaatsen. En zomaar een zin uit ons 
logboek: ,,Het was een afwisselende middag met verrassende dingen en 
ontmoetingen.’’ Bezoekers uit verschillende landen, niet alleen de Internationale 
Schakelklas (zie hieronder) met mensen van overal vandaan, maar ook bezoekers uit 
de Filippijnen en Colombia. Soms heel eenzame mensen in de kerk, soms mensen die 
ons een onveilig gevoel gaven.  
 
Afzonderlijke bezoeken aan de kerk 
Februari 2017: Medewerking verleend aan een kunstenares uit Drenthe, geboren en 
een stukje getogen in Middelburg, was ooit zeer geïnspireerd door de wandschildering 
in de absis van Hans Heeren. Zij heeft een aantal mooie foto’s kunnen maken voor een 
kunstproject. 
 
Woensdag 8 maart: Twee groepen studenten van de PABO bezochten de kerk om 
kennis te maken met levensbeschouwing en religie. Diezelfde middag bezochten zij ook 
de synagoge en de moskee. Aan de hand van een project probeerden zij een aantal 
vragen te beantwoorden. In onze kerk gingen ze, volgens hun opdrachten op zoek naar 
de godslamp, de biechtstoel, de lezenaar en het altaar, de paaskaars, de 
kruiswegstaties, beelden en attributen. En dan ook nog op zoek naar de betekenis 
daarvan. Bij elkaar 36 studenten en een begeleider. Veel spijbelaars: foei! 
 
 
 



 

 

Vrijdagmiddag 24 maart: 12 leerlingen en één docente van de internationale 
schakelklas van de CSW/Nehalennia kwamen de kerk bezoeken. Deze leerlingen, 
leeftijd tussen 12 en 17 jaar, waren aan het kennismaken met de Nederlandse 
samenleving. Zij kwamen uit Eritrea, Syrië, Irak en Palestina. 
Er was een (streng vastend) christelijk meisje bij, de anderen waren moslims. Een leuk 
en interessant bezoek. Een paar meisjes stevig in de hoofddoek. Gezocht naar wat we 
gemeenschappelijk hebben: water, kralensnoer, houdingen van gebed, Maryam, Isa, 
vastentijd. Mooi vonden ze de aangestoken kaarsjes, het Heilige Boek, de gekleurde 
kazuifels, de kruisjes van de overledenen, de biechtstoel (iets fout doen, spijt ervan 
hebben, sorry zeggen), de doopkapel en de doopschelpen. En het orgel: helemaal 
onbekend. Op de achtergrond Gregoriaanse muziek. De oudere meisjes hielden de 
zaak goed in de gaten, toen een paar jongens het wijwater wilden aanraken werden zij 
fel tot de orde geroepen: dat was toch te christelijk. En omdat de kerkdeuren toch 
openstonden: nog 5 extra bezoekers 
 
Maandagochtend 27 maart: 55 leerlingen van groep 7 en hun begeleiders van de 
Algemene Basisschool kwamen naar de kerk. In groepjes en met behulp van een 
speurtocht (en extra vrijwilligers) maakten ze kennis met onze traditie en onze 
gebruiken. Vragen die gesteld werden: Wat zijn engelen? Waarom ziet de paaskaars er 
anders uit dan op de foto van de speurtocht? En waarom ziet het gordijntje voor het 
tabernakel er anders uit? Vastentijd! Wij hadden ook nog wat extra attributen neergezet: 
de kaarsenstandaards voor een uitvaart, de wijwaterbak + kwast, brood en wijn, 
rozenkrans en de bel. Met dank aan de extra vrijwilligers voor dit bezoek, Annemarie 
Pluymers en René Adriaansen. 
 
Maandagochtend 10 april: opnieuw een groep leerlingen (16) van de internationale 
schakelklas. Leerlingen uit Eritrea, Egypte, Syrië, Iran en Irak. De jongeren uit Eritrea 
waren christenen. Sommigen waren aan het vasten. Voor hen betekende dat: heel erg 
sober en geen dierlijke producten, ook geen eieren en melk. Wederom een leuke, 
boeiende groep. En omdat de kerkdeuren open stonden, kwam de stadsgids binnen 
met een grote groep (40) Engelssprekende gasten. 
 
Maandagochtend 22 mei: Opnieuw een groep van 50 leerlingen en begeleiders van de 
Algemene Basisschool in de kerk. Met behulp van de speurtocht bekeken ze de kerk. 
En soms weer mooie vragen: Waarom is het geloof uitgevonden? En op de  vraag: 
Waarom wordt er gedoopt met water? Het antwoord door een van de kinderen: Omdat 
Jezus op het water liep. Opnieuw konden we een beroep doen op extra vrijwilligers: 
Anja van Oers en Ger van Waegeningh. 
 
Vrijdag 9 juni: Bernard van Lamoen had een ‘uitje’ georganiseerd voor parochianen en 
medewerkers van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Eerder die dag hadden zij 
de toeristenkerk in Vrouwenpolder bezocht. In de H.H. Petrus - en Pauluskerk zouden 
zij een viering hebben en de lunch gebruiken. Later zouden ze nog een bezoekje aan 
de Abdijkerken brengen. Voor de lunch is aan deze bezoekers de legende verteld van 
Onze Lieve Vrouw van de Polder, de geschiedenis van het schilderij en over de 
bedevaartgangers. Bezoekersaantal: 55. 
 
Maandagmiddag 26 juni: 29 leerlingen en 3 begeleiders (32) uit groep 8 van de Sint 
Franciscusschool bezochten de kerk. Na een boeiende rondleiding door meester Luc 
van de Hemel kregen de kinderen een prachtig opdrachtenboekje, gemaakt door 
meester Luc, en zij gingen geconcentreerd aan het werk. Na een glaasje fris, een plakje 
cake en wat dollen in de tuin gingen zij op de fiets terug naar school. Dit 
opdrachtenboekje is bij de kerkgidsen te koop.  



 

 

Zaterdag 9 september: Open Monumentendag. Thema was: ‘Boeren, Burgers en 
Buitenlui’. Een goed bezochte dag met 173 bezoekers. Aan het thema is geen 
bijzondere aandacht besteed. De ochtend: een gordijn van regen maar toen kwam de 
zon en kwamen ook de bezoekers. Bijzonder: een groep uit België, allemaal 
Parkinsonpatiënten en partners. 
 
Zaterdag 28 oktober: Nacht van de Nacht (N8vdN8): Middelburg ‘deed’ het licht uit. 
Doel: bewustzijn vergroten voor energiebesparing en om te genieten van de schoonheid 
van de nacht. Ook wel wat veel Halloweenachtige activiteiten. Het lijkt een soort 
lichtfestival te worden. Ook onze kerk deed met als vorige jaren mee: lichtjes, rust en 
Gregoriaanse muziek. Een sfeervolle avond. Bezoekersaantal: 621. 
 
Dinsdagochtend 31 oktober: 41 leerlingen en 3 begeleiders (44) van de CSW 
(Christelijke Scholengemeenschap Walcheren) bezochten onze kerk. Het waren 1e 
klassers van de MAVO. Met speciale opdrachten, die ze op hun iPad konden invullen, 
liepen ze de kerk rond. Een van die opdrachten was bijvoorbeeld: Hoe laat de kerk zien 
dat ze oog heeft voor de leden van de kerk? Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor 
mensen buiten de kerk? Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor mensen ver weg?  
Daarna moesten de leerlingen goed rondkijken en zoveel mogelijk voorwerpen 
opschrijven die ze zagen in de kerk en proberen er achter te komen waarvoor ze 
werden gebruikt of waarom ze in de kerk aanwezig waren.  
Deze ochtend bezochten ze ook de moskee en de synagoge. Toch wel bijzonder: twee 
leerlingen hebben de kerk niet kunnen vinden! 
 
Maandagochtend 20 november: 30 leerlingen en twee begeleiders (en twee toeristen) 
(44) van de CSW VMBO Basis/kader bezochten de kerk. Opnieuw met een opdracht 
rondom het thema ‘Oog voor Elkaar’. Maar daarnaast moesten ze veel foto’s maken en 
proberen erachter te komen wat ze nu gefotografeerd hadden. En daar waren natuurlijk 
de vrijwillige kerkgidsen voor. Op school moest iedere leerling een korte PowerPoint 
presentatie doen over dit bezoek. In 12 dia’s moesten ze kunnen  laten zien welke 
voorwerpen er in de kerk waren en wat ze betekenden. Met enige aansporing ging het 
prima. Deze zelfde ochtend bezochten ze ook nog de voedselbank. 
 
Tweede kerstdag: een extra openstelling zodat mensen nog eens konden kijken naar 
de grote kerststal en naar de tentoonstelling van kerstgroepen in de vitrinekasten. In de 
vitrinekasten stonden kerstgroepen uit Duitsland, Zweden, Bethlehem en nog wat ‘klein 
spul’. Bijzonder dit jaar was dat de Provinciale Zeeuwse Courant een heel aardig artikel 
met foto’s had verzorgd over de tentoonstelling van kerstgroepen in de vitrinekasten. 
Voorafgaand aan de kerst zijn er in een paar groepjes nog zo’n 20 bezoekers langs 
geweest. Bezoekers: 122 (in 2016: 75, in 2015: 102, in 2014: 112, in 2013: 138).  
 
Aantal bezoekers 
Het totaal aantal bezoekers bedroeg in 2017: 2345 (2016: 2076, 2015: 2256, 2014: 
2150, 2013:1639). 
De verdeling van het totale aantal bezoekers was: 

- Donderdagen: 1.220 
- N8vdN8:     621 
- Overige:     504 

 
Organisten 
Op de donderdagmiddagen hebben als organisten gespeeld: de heren Briessinck en 
Leenhouts. En nieuw dit jaar: trompettist Johan van Vliet die op het orgel werd begeleid 
door Harry van Zweden.   



 

 

Kerkgidsen 
Kerkgidsen dit jaar waren:   
Willemien Dellaert, Elly Edelenbosch, Trudy van Hoof, Clementine Jansen, Thea Melse, 
Nicolette Meulenbroek, Riny Schroots, Christine Leedy, Peter Berkvens en  Monique 
Peters 
 
 
Vitrinekasten 
In de vitrinekasten zijn tentoonstellingen geweest over:  

- Spreekwoorden en gezegdes in onze taal die door de Statenvertaling in de 
Nederlandse taal zijn gekomen; 

- Iconen van Sanny Pruijsers; 
- Van apostelplant tot Lieveheersbeestje. En in de kleine kastjes een aantal 

Mariabeeldjes; 
- Kerstgroepen uit de verzameling van Nicolette Meulenbroek. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

Bisschop Liesen: ,,elke bisschop is ooit als jongere 

begonnen’’ 

Bisschop Liesen gaat in een podcast in gesprek met katholiekleven.nl 

De bisschop vertelt over de eerste Bijbel die hij kocht en hoe hij toen ontdekte dat de 
Bijbel meer is dan een boek. ,,Ik was 17 en de tekst die ik las liet zien hoe iemand alles 
wat hij heeft in kan ruilen voor God. Dat was voor mij een bevestiging, een soort 
ontdekking ook. Niemand heeft daar ooit zo duidelijk met mij over gesproken als ik het 
daar kon lezen.’’ 

In oktober 2018 vindt in Rome een bisschoppensynode plaats over jongeren, geloof en 
roeping. ,,Het is goed dat bisschoppen en kardinalen zich om jongeren bekommeren,” 
zegt de bisschop. “Jongeren horen integraal bij wie wij zijn als Kerk. En elke kardinaal, 
elke bisschop is als jongere begonnen.’’ 

De tijden zijn veranderd. Moest je vroeger naar de bibliotheek om dingen op te zoeken, 
nu zit de hele wereld onder je toetsenbord. Hoe kan de Kerk jongeren helpen om bij alle 
prikkels, invloeden en geluiden de stem van Christus te horen? Luister de podcast op 
katholiekleven.nl of op SoundCloud. 

Bron: Bisdom van Breda.       Redactionele bewerking: Peter Vrancken 

 

 

https://www.katholiekleven.nl/nieuws/podcast-9-bisschop-is-ooit-als-jongere-begonnen/
https://soundcloud.com/katholiekleven_nl/9-elke-bisschop-is-ooit-als-jongere-begonnen


 

 

 

 

 
■ Vrijdag 12 januari (19.00 uur) 

Nieuwjaarsreceptie van de vicariaten van het Bisdom Breda in Hoeven. 
 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari  
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 
 
■ Donderdag 1 februari 2018 (20.00 – 21.30 uur) 

Informatieavond in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen voor ouders van 
kinderen die dit jaar worden gevormd. 
Ouders kunnen kinderen uit de geroepen 7 en 8 aanmelden via een formulier dat 
zij in januari ontvangen. Geen formulier ontvangen? Neem dan telefonisch 
contact op met het secretariaat. 

 
■ Woensdag 28 maart (19.00 uur) 
 Chrismaviering in Roosendaal. 
 
■ Zondag 22 april 
 Roepingenzondag 
 
■ Zaterdag 19 mei 2018 mei (19.00 uur) 

Bisschop mgr. J. Liesen komt vanavond de kinderen uit de beide kernen van de 
H. Maria Parochie Walcheren vormen in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ervaring is een goede leerschool, 
maar levert niet veel vakantie op!! 

 
 

http://wjd.jongkatholiek.nl/


 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
 

website: www.rkwalcheren.nl 
 
Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Maandag tot en met vrijdag 
9.00-12.00 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Telefoon in noodgevallen 

► 06 53 63 71 30 
 

Pastores 
(telefonisch bereikbaar via de 

beide secretariaten): 
Paul de Maat en Ria Mangnus 

pastores@rkwalcheren.nl 
 
 

Parochiebijdragen 
Middelburg 

NL42 INGB 0000 6586 70 
t.n.v. H. Maria Parochie 

Walcheren 
 

Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 

t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 

 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 

NL82 RABO 0117 0296 61

►De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 januari 
2018! 
 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers, parochianen en andere belangstellenden van 
de H. Maria Parochie Walcheren, waarvan wij het e-mailadres kennen. Kent u mensen die de 
nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen naar: nieuws@rkwalcheren.nl. Afmelden? Reply een door u ontvangen nieuwsbrief 
naar hetzelfde e-mailadres. Heeft u nieuws of een agendabericht voor de digitale nieuwsbrief? Graag 
een mailtje naar de redactie: nieuws@rkwalcheren.nl. Kopij uitsluitend aanleveren in Wordformaat! 
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval 
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot donderdagavond (tenzij anders aangegeven). 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten 
(ook aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw email vermelden? Voorts wordt u 
gevraagd de naam van degene die de foto heeft gemaakt te vermelden. Tekst en foto’s (alleen 
onbewerkt en in hoge resolutie) moeten afzonderlijk en foto’s bovendien in jpg-formaat worden 
aangeleverd. Anders blijft publicatie achterwege! De redactie behoudt zich het recht voor om kopij te 
wijzigen of niet te plaatsen. 
Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van: 
‘Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’ 
Voor het overnemen van foto’s dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van de 
eindredacteur. Op een groot aantal foto’s berust namelijk auteursrecht. 
Aangeboden kopij waarop een embargo rust wordt steeds individueel door de redactie beoordeeld. 
Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
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